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 پوست 3910

شهرکرد از  یدانشگاه علوم پزشک یهاعملدر اتاق  مارانیب یخصوص میحر تیرعا زانیم بررسی
 0903پرسنل سال  دگاهید

 یمیمحمد رح، یهاشم دیحم، یصالح نبیز *,انینور یکبرگان(: ) سندهینو
 شهرکرد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 nooriandehkordy@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

 شماراصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین انسان به  عنوانبهحریم خصوصی یکی از اهداف اصلی نظام خدمات سالمت و : مقدمه

. امروزه با توجه به نیاز به اعمال جراحی متعدد و شرایط خاص و استرس آور اتاق عمل حریم بیماران بیش از پایش ماورد تهدیاد رود می

بررسی میزان رعایت حریم خصوصی بیماران در اتاق عمل های دانشاگاه علاوم پزشاکی شاهرکرد از دیادگاه  با هدفاست. لذا این مطالعه 

 پرسنل انجام شد.

تحلیلی( است که برای انجام آن کلیاه پرسانل اتااق عمال باه روش سرشاماری -توصیفیمقطعی )ک مطالعه یمطالعهاین  روش تحقیق:

حاریم  نامهپرساشی مشخصاات دموگرافیاک و  نامهپرساشبه شیوه مصااحبه و ابازار گاردآوری،  هادادهانتخاب شدند. روش گرد آوری 

اطالعاات  آوریجماعساوال( باود. پاس از  8واجتمااعی )ساوال(  8اطالعااتی )ساوال(،  08فیزیکای )خصوصی در ابعاد گوناگون حاریم 

 شد. انجام 8و خی  T وآزمون آماری 80نسخه  SPSS آماری افزارنرمبه کمک  هاداده وتحلیلتجزیه

. در بعاد اساتبوده درصاد 28,2نتایج این پژوهش نشان داد در بعد فیزیکی از دیدگاه پرسنل اتاق عمل، رعایات حاریم خصوصای  نتایج:

پرسانل  در بعد اطالعاتی رعایت حاریم از دیادگاه کهدرحالیبراورد شد.  درصد 6خصوصی  اجتماعی از دیدگاه پرسنل میزان رعایت حریم

 بود. درصد 26,8

در حاد متوساط ی این پژوهش نشان دهنده ی میزان رعایات حاریم خصوصای بیمااران هایافتهتوجه به این که  با :گیرینتیجهبحث و 

لذا ارائه راهکارهای مناسب توسط مسئولین محترم جهت شناسایی مشکالت موجود نیاز است تا بتاوان مراقبتای را ارائاه داد کاه  باشدمی

 مطلوب ارائه شود باکیفیتدرخور شان و منزلت بیمار باشد و از طرف دیگر مراقبتی 

 ماریب ،یدرمان پرسنل عمل، اتاق ،یخصوص میحر کلیدی:کلمات 
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